«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική
Βιομηχανία»
Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.) έχει
αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων στη χημική βιομηχανία» και MIS 5002920, στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Η Πράξη αναμένεται να έχει άμεση και θετική επίπτωση στην επαγγελματική ικανότητα και
την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανική μεταβολή και οι στόχοι της
κινούνται πάνω στις κατευθύνσεις Εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2020», για την ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει:
• Στην επιτάχυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στις βιομηχανικές μεταβολές.
• Στη βελτίωση των προσόντων, καθώς και την αύξηση της ευελιξίας και της
κινητικότητας των εργαζομένων.
Στόχος της Πράξης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.250 ωφελούμενων / εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα (σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας) σε επιλεγμένα αντικείμενα
με σκοπό την απόκτηση πρόσθετων – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους
ικανότητας και κινητικότητας
Βασική επιδίωξη είναι η προσαρμογή των εργαζομένων στις βιομηχανικές μεταβολές, η
αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου τους στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και η διασφάλιση
των θέσεων εργασίας τους.
Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.250 εργαζόμενων του
ιδιωτικού τομέα στα παρακάτω αντικείμενα:
1. Τήρηση προτύπων και διαδικασιών στην βιομηχανική παραγωγή
2. Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης στην βιομηχανική παραγωγή
3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας – Νέες
τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες
Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 80 ώρες. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί εκτός
ωραρίου εργασίας και προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε εργαζόμενο που θα
συμμετέχει στο πρόγραμμα ύψους τετρακοσίων (400)€.
Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα
προγράμματα κατάρτισης, θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων
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γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης
Προσώπων (Φ.Π.Π), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.
Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική και
αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης τους.
Αριθμός και περιφερειακή κατανομή ωφελουμένων.
Ο αριθμός των ωφελουμένων καθώς και η περιφερειακή κατανομή τους (ανά τύπο
Περιφέρειας) περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα:
Α/Α

Περιφέρεια

Αριθμός
Ωφελούμενων

1

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη

108

2

Κεντρική Μακεδονία

336

3

Ήπειρος

60

4

Θεσσαλία

130

5

Δυτική Ελλάδα

120

6

Δυτική Μακεδονία

32

7

Ιόνια Νησιά

23

8

Πελοπόννησος

64

9

Βόρειο Αιγαίο

22

10
11

Κρήτη
Αττική

69
208

12

Στερεά Ελλάδα

61

13

Νότιο Αιγαίο

17
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